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1. Den påklagede afgørelse og parternes påstande 

Ved ankeskrift af 20. oktober 2003 har MetroXpress Danmark A/S påklaget en afgørelse truffet af 

Konkurrencerådet den 24. september 2003 i anledning af en klage indgivet af MetroXpress den 6. 

maj 2003 vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt Berlingske Gratisaviser A/S på markedet for 

annoncer i landsdækkende dagblade, formiddagsblade samt gratisaviser i HT-området har misbrugt 

en dominerende stilling ved at have fastsat urimeligt lave priser (predatory pricing) på rubrik- og 

tekstannoncer i gratisavisen Urban.  

Selve afgørelsen truffet af Konkurrencerådet den 24. september 2003 lyder i det tilrettede 

sagsreferat således:  

”Rådet konstaterer, at det tidligere påbud formelt set ikke er opfyldt i en af påbudsmånederne. 

Henset til visse usikkerheder om påbuddet og det tilsagn, Det Berlingske Officin har afgivet, er der 

ikke for nærværende grund til at udstede påbud efter § 16.”  

Afgørelsen blev meddelt MetroXpress ved sålydende brev af 30. september 2003 fra 

Konkurrencestyrelsen:  

”Konkurrencerådet behandlede på mødet den 24. september 2003 Berlingske Gratisavisers 

prissætning i Urban på baggrund af en klage indgivet af MetroXpress den 6. maj 2003 over 

urimeligt lave annoncepriser i Urban. Rådet tog derfor stilling til, om det tidligere udstedte påbud 



af 29. maj 2002 havde været overholdt i påbudsperioden. Der henvises til beslutningsnotatet til 

rådet fremsendt den 18. september 2003.  

Konkurrencerådet vurderede på mødet, at det tidligere påbud formelt set ikke er opfyldt i en af 

påbudsmånederne. Endvidere konstaterede rådet, at der fortsat er risiko for prisfastsættelse på 

markedet i strid med konkurrencelovens § 11.  

For at imødegå den påpegede risiko for prisfastsættelse på markedet i strid med konkurrencelovens 

§ 11 afgav Det Berlingske Officin tilsagn om, at annonceomsætningen i Urban fremover vil dække 

en række nærmere angivne omkostningsposter.  

…Henset til visse usikkerheder om det tidligere påbud og det tilsagn, som Det Berlingske Officin 

har afgivet, fandt rådet ikke, at der for nærværende er grund til at udstede et nyt påbud efter § 16.  

…  

Konkurrencerådets afgørelse kan i medfør af konkurrencelovens § 19 påklages til 

Konkurrenceankenævnet. Klage kan indgives af den, afgørelsen retter sig imod og den, som i øvrigt 

har individuel, væsentlig interesse i sagen. …  

MetroXpress har endvidere gjort gældende, at Berlingske Gratisaviser har anvendt urimeligt lave 

priser i perioden efter det tidligere påbuds udløb. Henset til ovenstående, og særligt til det af 

Berlingske afgivne tilsagn, finder styrelsen det ikke hensigtsmæssigt at afsætte ressourcer til at 

undersøge denne klage nærmere, jf. konkurrencelovens § 14. Denne afgørelse kan ikke ankes, jf. § 

19, stk. 3.”  

MetroXpress har indbragt sagen for Konkurrenceankenævnet med påstand om principalt, at 

Konkurrencerådets afgørelse af 24. september 2003 ophæves, og at det påbydes Det Berlingske 

Officin til enhver tid at kunne dokumentere, at omsætningen i Berlingske Gratisaviser A/S dækker 

de variable omkostninger i Berlingske Gratisaviser A/S, dvs. totale omkostninger fratrukket 

afskrivninger, renter og administrationsomkostninger opgjort over de forudgående seks måneder, 

således som det er defineret af Konkurrencerådet i den påankede afgørelse, subsidiært hjemvisning 

af sagen til fornyet behandling ved Konkurrencerådet med henblik på udformning af et påbud.  

Konkurrenceankenævnet har udskilt spørgsmålet om, hvorvidt Konkurrencerådets afgørelse kan 

påklages til ankenævnet, samt alle andre spørgsmål i sagen end spørgsmålet om, hvorvidt Det 

Berlingske Officin har misbrugt en dominerende stilling på markedet for annoncer i landsdækkende 

dagblade, formiddagsblade samt gratisaviser i HT-området ved at have fastsat urimeligt lave priser 

(predatory pricing) på rubrik- og tekstannoncer i gratisavisen Urban, jf. konkurrencelovens § 19, 

stk. 1 og 3, jf. § 14, stk. 1, til særskilt behandling.  

Konkurrenceankenævnet har herefter forstået klagers påstand således, at klager har påstået sagen 

fremmet i realiteten med henblik på stillingtagen til de ovenfor gengivne nedlagte påstande.  

Konkurrencerådet har påstået principalt klagen afvist, subsidiært stadfæstelse af den del af 

Konkurrencerådets afgørelse af 24. september 2003, hvorefter rådet ikke har fundet det fornødent at 

udstede et påbud til Det Berlingske Officin i medfør af konkurrencelovens § 16, og afvisning for så 

vidt angår spørgsmålet om Konkurrencerådets beslutning om i medfør af konkurrencelovens § 14, 



stk. 1, 3. pkt., at afslutte behandlingen af MetroXpress’ klage vedrørende perioden fra den 29. maj 

2003 og fremover.  

Det Berlingske Officin A/S er indtrådt i sagen som biintervenient til støtte for Konkurrencerådet.  

2. Sagens baggrund 

Konkurrencerådet traf den 29. maj 2002 afgørelse om, at Det Berlingske Officin misbrugte sin 

dominerende stilling på markedet for annoncering i landsdækkende dagblade, formiddagsblade 

samt gratisaviser i HT-området ved gennem Berlingske Gratisaviser A/S at fastsætte urimeligt lave 

priser på rubrik- og tekstannoncer i gratisavisen Urban. Det Berlingske Officin og Berlingske 

Gratisaviser blev ved afgørelsen pålagt at ophøre med at sælge annoncer i Urban til priser, der ikke 

gav dækning for de gennemsnitlige variable omkostninger, og hvor de gennemsnitlige 

nettokontantpriser lå under MetroXpress’ tilsvarende gennemsnitlige nettokontaktpriser. Dette 

pålæg, som ikke fandt anvendelse ”i perioder, hvor Det Berlingske Officin over for styrelsen kan 

dokumentere, at dets priser giver dækning for de gennemsnitlige variable omkostninger”, udløb den 

29. maj 2003.  

Konkurrencestyrelsen har løbende påset, at påbudet blev overholdt, bl.a. gennem MetroXpress’ og 

Berlingske Gratisavisers månedlige indberetninger af deres gennemsnitlige nettokontaktpriser og 

gennem revisionsrapporter udarbejdet af en statsautoriseret revisor.  

Den 6. maj 2003 – dvs. inden påbudets udløb den 29. maj 2003 – havde MetroXpress igen klaget til 

Konkurrencestyrelsen over, at Berlingske Gratisaviser fortsat anvendte urimeligt lave priser, og 

MetroXpress gjorde derfor gældende, at Berlingske Gratisaviser burde meddeles et nyt påbud. 

Denne klage blev behandlet på rådsmødet den 24. september 2003, hvor Konkurrencerådet traf den 

påklagede afgørelse.  

Konkurrencerådets afgørelse af 24. september 2003 indeholder bl.a. en gennemgang af EU praksis 

vedrørende predatory pricing, en beskrivelse af Konkurrencerådets påbud til Det Berlingske Officin 

A/S og opfølgningen herpå, en analyse af det relevante marked og Det Berlingske Officin A/S’ 

dominerende stilling, af spørgsmålet om misbrug af dominerende stilling samt Det Berlingske 

Officin A/S’ tilsagn. Om sagen hedder det i afgørelsens resumé:  

”Analyse af Elsam A/S og Energi E2 A/S' adfærd på markederne for elspot i 2000 og 20011. På 

baggrund af en klage fra MetroXpress A/S fandt Konkurrencerådet på sit møde den 29. maj 2002, 

at Det Berlingske Officin (DBO) misbrugte sin dominerende stilling ved, gennem datterselskabet 

Berlingske Gratisaviser A/S (BG), at fastsætte urimeligt lave priser (predatory pricing) på 

annoncer i gratisavisen Urban. Rådet udstedte et etårigt påbud, hvori BG og DBO blev pålagt at 

ophøre med at sælge annoncer til gennemsnitlige nettokontaktpriser, der ikke giver dækning for de 

gennemsnitligt variable omkostninger, og som ligger under MetroXpress’ tilsvarende 

gennemsnitlige nettokontaktpriser.  

2. I opfølgningen på dette påbud konstaterer styrelsen, at BGs indberettede nettokontaktpriser for 

månederne marts og april 2003 ligger under MetroXpress’ tilsvarende. For april måned skønner 

styrelsen dog, at BG har dækning for dets variable omkostninger.  



3. Påbuddet udløb i maj i år. MetroXpress har imidlertid igen klaget over, at BG og DBO fortsat 

udøver predatory pricing og anmodet om, at der udstedes et nyt påbud.  

4. Det relevante marked afgrænses på samme måde som i rådets afgørelse i den forudgående 

klagesag til markedet for annoncering i gratisaviser samt landsdækkende dagblade og 

formiddagsblade i HT området. Det vurderes, at Berlingske Gratisavisers moderselskab, Det 

Berlingske Officin A/S, fortsat indtager en dominerende stilling på dette marked.  

5. Vurderingen af predatory pricing tager udgangspunkt i AKZO-dommen. Her fandt domstolen, at 

en dominerende virksomhed, der prissætter under de gennemsnitlige variable omkostninger, udøver 

predatory pricing. Kun i tilfælde, hvor der er tale om rent defensive pristilpasninger over for egne 

faste kundekredse, kan priser under de gennemsnitlige variable omkostninger accepteres.  

6. Styrelsen finder her, at muligheden for at prissætte under de gennemsnitlige variable 

omkostninger for at matche konkurrentens priser (”defensive pristilpasninger”) må afgrænses 

tættere på EU-praksis. Det tidligere påbud var baseret på forenklinger i forhold til AKZO-dommen. 

Det skyldes, at annoncemarkedet for gratisaviser dengang var nyt og relativt uudviklet, og det ikke 

var muligt at afgrænse kundekredse. Det tidligere påbud tillod derfor også pristilpasninger, der 

ikke alene rettede sig mod egne faste kundekredse.  

7. I dag finder styrelsen, at det er muligt at skelne mellem egne og konkurrentens kunder og mellem 

defensive og aggressive pristilpasninger. Følgelig lægger styrelsen, som i AKZO-dommen, til 

grund, at priser under de gennemsnitlige variable omkostninger generelt er ulovlige. Kun rent 

defensive pristilpasninger over for egne faste kundekredse er tilladt.  

8. Med udgangspunkt i AKZO-dommen har styrelsen foretaget en opdeling af BGs omkostninger i 

hhv. variable og faste omkostninger. I andet halvår 2002 og første halvår 2003 dækkede BGs 

omsætning hhv. […] % og […] % af de variable omkostninger, og […] % for den seneste opgjorte 

måned, juli 2003.  

9. Styrelsen finder, at en sådan grad af underdækning ikke skyldes defensive pristilpasninger, 

blandt andet fordi BGs gennemsnitlige priser i de forudgående måneder (marts og april 2003) lå 

noget lavere end MetroXpress’ gennemsnitlige priser.  

10. DBO har ikke kunnet tiltræde styrelsens forståelse af AKZO-dommen og styrelsens opdeling af 

BGs omkostninger i hhv. faste og variable omkostninger. For at imødegå den af styrelsen påpegede 

risiko for prisfastsættelse på markedet i strid med konkurrencelovens § 11 har DBO derfor afgivet 

tilsagn om, at annonceomsætningen i Urban vil dække nærmere angivne omkostninger. Tilsagnet 

får virkning fra 1. november og gælder 2 år frem.  

11. Konkurrencestyrelsen skønner, at det afgivne tilsagn under de nuværende forhold sikrer imod 

predatory pricing i strid med konkurrencelovens § 11.”  

Afgørelsen om at acceptere et tilsagn fra Det Berlingske Officin i stedet for at udstede et påbud er i 

afgørelsen nærmere begrundet således:  

”162. Såfremt et påbud ikke er overholdt vil styrelsen som udgangspunkt bede anklagemyndigheden 

om at rejse en straffesag, også selv om det kun er i en delperiode og med et mindre beløb. I dette 



tilfælde har BG, der ikke er enig i at have overtrådt påbuddet, peget på visse problemer med at 

opfylde påbuddet, blandt andet at BG ikke kendte MetroXpress’ nettopriser og desuden ikke kender 

udviklingen i læsertal. På baggrund af visse usikkerheder om påbuddet, og henset til det tilsagn 

som Det Berlingske Officin har afgivet, finder styrelsen, at der ikke for nærværende er grund til at 

udstede påbud efter § 16. Tilsvarende gælder for de første måneder efter påbuddets udløb, hvor BG 

har haft en næsten uændret prispolitik.  

163. Styrelsen finder dog, at der fortsat er risiko for, at der kan foretages prisfastsættelse på 

markedet i strid med forbudet i konkurrencelovens § 11. Det Berlingske Officin har derfor afgivet et 

tilsagn. Tilsagnet indebærer, at BGs annonceomsætning fremover vil give dækning for en række 

nærmere specificerede omkostningsposter. Styrelsen skønner, at dette – under de nuværende 

forhold – vil være tilstrækkeligt til at sikre imod predatory pricing i strid med konkurrencelovens § 

11.”  

Konkurrencerådets afgørelse af 24. september 2003 er i overensstemmelse med 

Konkurrencestyrelsens indstilling af 8. september 2003 til rådsmødet den 24. september 2003 i 

sagen. Indstillingen har været sendt i høring hos MetroXpress og Det Berlingske Officin.  

Konkurrencestyrelsen havde tidligere udarbejdet en indstilling af 11. august 2003 til 

Konkurrencerådets afgørelse i sagen. Konklusionen i denne indstilling var følgende:  

”Det meddeles Det Berlingske Officin A/S og Berlingske Gratisaviser A/S, at Det Berlingske Officin 

i strid med konkurrencelovens § 11, stk. 1, jf. stk. 3, nr. 1, har misbrugt dets dominerende stilling 

ved at fastsætte urimeligt lave priser på annoncer i gratisavisen Urban, der ikke giver dækning for 

de gennemsnitlige variable omkostninger. For juni 2003 skulle den gennemsnitligt opnåede pris per 

annoncemillimeter således have været […] % højere for at dække den gennemsnitlige variable 

omkostning ved at levere ydelsen.  

Det påbydes, jf. § 11, stk. 4, jf. § 16, stk. 1, nr. 2, Det Berlingske Officin A/S, at Det Berlingske 

Officin til enhver tid skal kunne dokumentere, at BGs omsætning dækker BGs variable 

omkostninger – dvs. totale omkostninger fratrukket afskrivninger, renter og 

administrationsomkostninger – opgjort over de forudgående seks måneder.  

…  

Påbuddet skal efterkommes straks. Påbuddet gælder for ét år, jf. § 16, stk. 2.”  

  



3. Klagers argumentation 

Klager har gjort gældende, at klager kan påklage rådsafgørelsen af 24. september 2003 til 

Konkurrenceankenævnet, da afgørelsen ikke er truffet i medfør af konkurrencelovens § 14, stk. 1, 3. 

pkt.  

Det er i konkurrencelovens § 14, stk. 1, 3. pkt., bestemt, at "Konkurrencerådet afgør, om en klage 

giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse". Konkurrencerådet ville således i anledning af 

klagers klage over Det Berlingske Officin være beføjet til at træffe afgørelse om, at spørgsmålet om 

"predatory pricing" ikke gav tilstrækkelig anledning til undersøgelse, og en sådan afgørelse ville 

ikke kunne påklages til ankenævnet, jf. § 19, stk. 1, jf. Konkurrenceankenævnets afgørelse af 15. 

november 2001, Kirudan A/S mod Konkurrencerådet ("Kirudan-sagen") og 

Konkurrenceankenævnets afgørelse af 19. januar 2004, NOE Energi A/S mod Konkurrencerådet 

("NOE-sagen"), som i øvrigt er indbragt for landsretten.  

På samme måde som i Kirudan-sagen er der imidlertid ikke i den påklagede afgørelse henvist til, at 

afgørelsen er truffet i henhold til konkurrencelovens § 14, stk. 1, 3. pkt. Rådet har ikke henvist til og 

ikke anvendt § 14. Der er intet i afgørelsen, der indikerer, at spørgsmålet om "predatory pricing" 

ikke er gjort til genstand for undersøgelse, men er afgjort i henhold til § 14, stk. 1, 3. pkt. 

Tværtimod har Konkurrencerådet realitetsbehandlet klagen og konstateret, at "det tidligere påbud 

formelt ikke er opfyldt i en af påbudsmånederne", men vælger på baggrund af "visse usikkerheder 

om påbuddet og det tilsagn, det Berlingske Officin har afgivet" ikke at udstede et påbud i henhold 

til § 11, stk. 4.  

Der er i denne sag tale om, at Konkurrencerådet på rådsmødet den 24. september 2003 har afsluttet 

sagsforløbet og truffet endelig afgørelse i sagen uden anvendelse af konkurrencelovens § 14, stk. 1, 

og at Konkurrencestyrelsen efterfølgende i et senere brev har forsøgt at ændre rådsafgørelsen til en 

beslutning efter § 14, stk. 1 – formentlig for at afskære klagers appelmulighed til 

Konkurrenceankenævnet.  

Konkurrencelovens § 19, stk. 1, fastslår, at Konkurrencerådets afgørelser truffet efter § 11, stk. 1, § 

11, stk. 4, og § 16 kan påklages til Konkurrenceankenævnet.  I § 19, stk. 2, er det fastslået, at klage 

efter stk. 1, kan indgives af den, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen.  

I den forbindelse gøres det yderligere gældende, at klager har en individuel, væsentlig interesse i 

sagen. Sagen angår spørgsmålet om "predatory pricing", der er karakteriseret ved, at en 

dominerende virksomhed anvender urimeligt lave priser med det formål at drive en konkurrent ud 

af markedet. Da klager netop er den konkurrent, som indklagede forsøger at drive ud af markedet, 

har klager således en væsentlig, individuel interesse i sagen. Da sagen angår konkurrencelovens § 

11, er klager af den opfattelse, at klager kan indbringe rådets afgørelse for ankenævnet i medfør af § 

19, stk. 1, der henviser til § 11, stk. 1. Klager er endvidere af den opfattelse, at klager kan indbringe 

rådets afgørelse om ikke at udstede et påbud i medfør af konkurrencelovens § 19. I den forbindelse 

bemærkes, at § 19, stk. 1, henviser til § 11, stk. 4, der er påberåbt af rådet som hjemmel for at 

undlade at udstede et påbud i medfør af § 11. Derfor kan dette spørgsmål indbringes for 

Konkurrenceankenævnet, jf. § 19, stk. 1.  

Klager har desuden gjort gældende, at der ikke er sket partshøring i overensstemmelse med 

konkurrencelovens § 15a,  idet klager ikke fik en frist på 3 uger til at kommentere det endelige 



udkast til afgørelse. Klagers mulighed for at komme med bemærkninger til det første udkast til 

afgørelse kan ikke opfylde klagers høringsret, da det endelige udkast til afgørelse væsentligt 

adskiller sig fra det første udkast. Konkurrencestyrelsen har endvidere – i strid med 

forvaltningslovens § 9 – afslået at give klager aktindsigt i sagen, således at klager ikke har kendskab 

til ordlyden af et eventuelt mere specificeret tilsagn, der ikke indgår i den påklagede afgørelse. Af 

disse grunde må den påklagede afgørelse ophæves som ugyldig.  

Det fremgår af rådsafgørelsen, at Konkurrencerådet har undladt at udstede et påbud, blandt andet 

fordi Det Berlingske Officin har afgivet en række tilsagn. Klager gør gældende, at klager også kan 

indbringe tilsagnsdelen for Konkurrenceankenævnet. Adgangen til at indbringe tilsagn for 

Konkurrenceankenævnet er naturligvis uomtalt i konkurrencelovens § 19, stk. 1, fordi 

konkurrenceloven slet ikke omtaler muligheden for at indgå aftalemæssige løsninger i stedet for 

påbud. Hvis det imidlertid antages, at Konkurrencerådet har hjemmel til at erstatte påbud med 

aftale, er klager af den opfattelse, at tilsagnsdelen kan indbringes for ankenævnet, idet 

Konkurrencerådet i modsat fald ville have diskretionær adgang til at sætte rekursen ud af kraft. Når 

indholdet af et påbud kan ankes i henhold til § 19, stk. 1, jf. § 11, stk. 1, § 11, stk. 4, og § 16, må det 

være en naturlig følge, at det tilsagn, der træder i stedet for påbudet, ligeledes kan ankes.  

Dette har også støtte i den tidligere konkurrencelovgivning, der var behersket af et kontrolprincip 

og indeholdt eksplicit hjemmel til at indgå aftalemæssige løsninger i sager vedrørende 

monopollovens § 11, jf. den tidligere monopollovs § 11, stk. 2. Det fremhæves i Frederik Jensen 

m.fl. ”Monopolloven med kommentarer”, 1968, s. 286, at en mellem monopoltilsynet og en eller 

flere erhvervsvirksomheder eller sammenslutninger "efter forhandling aftalt ordning" er en 

afgørelse i lovens forstand. Da alle afgørelser efter monopolloven kunne ankes til 

Monopolankenævnet af den indklagede virksomhed – eller andre, der havde en retlig interesse – 

kunne forligsmæssige aftaler således også påklages til rekursmyndigheden.  

Såfremt det accepteres, at der uden eksplicit lovhjemmel er hjemmel til at anvende aftale i stedet for 

påbud i konkurrenceloven, der er baseret på et forbudsprincip, gøres det derfor gældende, at der i 

det mindste må være adgang til at anke denne aftale til Konkurrenceankenævnet.  

Klager er i øvrigt af den opfattelse, at der ikke er hjemmel i konkurrenceloven til at erstatte påbud 

med aftale. Konkurrencerådet er en forvaltningsmyndighed, der er undergivet de samme regler som 

enhver anden forvaltningsmyndighed. Det helt grundlæggende udgangspunkt for enhver 

forvaltningsmyndighed er, at den skal have hjemmel til sin virksomhed.  

I Jens Garde m.fl.: ”Forvaltningsret - Almindelige emner”, 3. udgave, 1997, anføres således på side 

149:  

"Kravet om lovhjemmel betyder i almindelighed, at forvaltningen til syvende og sidst må kunne 

legitimere sig gennem henvisning til en formel lovbestemmelse. Derimod er det ikke nødvendigt, at 

det umiddelbare grundlag for en given forvaltningsafgørelse findes i en formel lov. Forskellige 

former for administrative retsforskrifter (anordninger, bekendtgørelser, vedtægter, reglementer) 

kan være skudt ind imellem loven og den konkrete forvaltningsafgørelse. De administrative 

forskrifter må blot selv have hjemmel i loven".  

Vedrørende hjemmelskravets område anføres det på side 151f:  



"Til syvende og sidst har hele forvaltningens virksomhed naturligvis betydning for borgerne i 

samfundet, men det ligger i den nævnte afgrænsning at kun afgørelser, der direkte eller væsentlig 

berører borgernes retsstilling, er dækket af hjemmelskravet".  

Der kan efter klagers opfattelse ikke sås nogen berettiget tvivl om, at en virksomhed, der er udsat 

for "predatory pricing", er både direkte og væsentligt berørt at konkurrencemyndighedernes 

behandling af sagen. Konkurrencemyndighederne er således begrænset af hjemmelskravet, hvilket 

indebærer, at der skal kunne påvises en bemyndigelse fra lovgivningsmagten til at indgå aftale. 

Denne bemyndigelse kan være eksplicit eller forudsat. Dette må afgøres ved fortolkning. Denne 

fortolkning skal imidlertid foretages med udgangspunkt i hjemmelskravet. Det vil sige, at der skal 

påvises en hjemmel i overensstemmelse med sædvanlig retskilde-anvendelse og almindelige 

fortolkningsprincipper. Med hjemmelskravet som udgangspunkt er det efter klagers vurdering klart, 

at Konkurrencerådet ikke har hjemmel til at benytte tilsagn.  

4.  Konkurrencerådets argumentation 

Konkurrencerådet har til støtte for afvisningspåstanden gjort gældende, at rådets beslutning om ikke 

at udstede et påbud til Det Berlingske Officin er en beslutning, der ikke kan påklages til 

Konkurrenceankenævnet i medfør konkurrencelovens § 19, stk. 1, og at rådets beslutning om i 

medfør af konkurrencelovens § 14, stk. 1, 3. pkt., at afvise at behandle den del af MetroXpress’ 

klage, der vedrører perioden efter påbudets udløb, ligeledes er en beslutning, som ikke kan påklages 

til Konkurrenceankenævnet, jf. § 19, stk. 3.  

I forlængelse heraf har Konkurrencerådet fremhævet, at hvis rådet havde udstedt et egentligt påbud 

efter konkurrencelovens § 11, så ville Berlingske Gratisaviser skulle have overholdt en tilsvarende 

prispolitik, som anført i tilsagnet. Sagen vedrører derfor ikke spørgsmålet, om Berlingske 

Gratisaviser ved en efterlevelse af tilsagnet samtidig overholder § 11, men derimod alene det 

formelle spørgsmål, om rådet har været berettiget til at afslutte behandlingen af MetroXpress’ klage 

uden at udstede et påbud.  

Det er Konkurrencerådets opfattelse, at det ved udøvelse af sine funktioner – med henblik på at 

sikre, at forbudsbestemmelsen i konkurrencelovens § 11, stk. 1, ikke overtrædes – er berettiget til at 

acceptere aftalemæssige løsninger i form af tilsagn fra sagens part(er), og at dette er anerkendt ved 

Konkurrenceankenævnets kendelse af 19. januar 2004 (NOE Energi A/S mod Konkurrencerådet).  

Efter konkurrencelovens § 14, stk. 1, 1. pkt., er det Konkurrencerådet, der skal påse overholdelsen 

af forbudet mod misbrug af dominerende stilling i lovens § 11, stk. 1. I den forbindelse er 

udstedelsen af påbud én blandt flere mulige reaktioner, som rådet kan vælge at anvende, og ikke en 

reaktion, som en aktuelt eller potentielt forurettet kan kræve anvendt. Om udstedelsen af et påbud er 

påkrævet, er således udelukkende op til rådet at beslutte, ud fra en samlet vurdering af sagens 

omstændigheder og under iagttagelse af generelle forvaltningsretlige principper. Rådet gør derfor 

principalt gældende, at en sådan beslutning ikke er en beslutning, som efter sin art kan indbringes 

for Konkurrenceankenævnet. Konkurrencelovens § 19, stk. 1, angiver udtømmende, hvilke af rådets 

afgørelser, der kan påklages til Konkurrenceankenævnet. I den forbindelse hjemler henvisningen i § 

19, stk. 1, til lovens § 16, efter rådets opfattelse, alene en prøvelsesret for ankenævnet i de tilfælde, 

hvor Konkurrencerådet har udstedt et konkret påbud.  



Til støtte for rådets subsidiære påstand har Konkurrencerådet gjort gældende, at en 

forvaltningsmyndigheds vurdering af behovet for fastlæggelse af sanktioner eller øvrige reaktioner i 

en given sammenhæng indgår som en væsentlig del af myndighedens skønsbeføjelser. 

Konkurrencerådet bør derfor indrømmes vide beføjelser ved vurderingen af, om udstedelsen af et 

påbud synes påkrævet eller ej i tilfælde af en given adfærd.   

I den foreliggende sag er der ingen konkrete omstændigheder eller forhold i øvrigt, som kan 

begrunde en tilsidesættelse af det af rådet udøvede skøn. Rådets afvisning af at udstede et nyt påbud 

til Berlingske Gratisaviser, har således ikke indebåret en tilsidesættelse af klagers interesser. 

Formålet med at udstede et påbud vil være at præcisere, hvorledes en overtrædelse af 

konkurrenceloven kan bringes til ophør. Dette forudsætter imidlertid, at der er konstateret en 

overtrædelse af konkurrenceloven.   

I påbudsperioden fra den 29. maj 2002 til 29. maj 2003 har Berlingske Gratisaviser – ud fra de 

oplysninger som rådet oprindeligt lagde til grund – alene overtrådt rådets påbud i et kort tidsinterval 

og med et mindre beløb. Denne overtrædelse blev betegnet som ”formel” på grund af de 

usikkerheder, der knyttede sig til påbudet. Efterfølgende viste det sig, at påbudet var overholdt fuldt 

ud. Endvidere har Berlingske Gratisaviser efter påbudets udløb – ud fra de foreliggende oplysninger 

– ført en næsten uændret prispolitik og har herved indrettet sin markedsadfærd efter de 

retningslinier, som rådet oprindeligt udstak i maj 2002. I forhold til Berlingske Gratisavisers 

fremtidige adfærd er det i rådsnotatets pkt. 163 påpeget, at der målt efter rådets nye, skærpede 

kriterier, er en risiko for, at der kan foretages prisfastsættelse på markedet i strid med forbudet i 

konkurrencelovens § 11. Denne risiko er dog fjernet ved Berlingske Gratisavisers tilsagn om at føre 

den af rådet krævede prispolitik samt ved de aftalte kontrolforanstaltninger.  

Sagens samlede omstændigheder gav derfor hverken enkeltvist eller samlet grundlag for at udstede 

et påbud. Klager har under henvisning til rådsnotatets pkt. 156 anført, at rådet har udtalt, at 

Berlingske Gratisaviser fra juli 2002 til udgangen af juli 2003 har fastsat urimeligt lave priser i strid 

med konkurrencelovens § 11. Imidlertid fremgår det af notatets pkt. 158 til 161, at rådets 

bemærkninger i pkt. 156 alene er møntet på en vurdering af, om Berlingske Gratisavisers priser i 

perioden juli 2002 til juli 2003, ville være at anse for urimeligt lave, hvis rådets skærpede kriterier 

herfor blev lagt til grund. Rådet fandt dog ikke grundlag for at sanktionere Berlingske Gratisavisers 

prispolitik med tilbagevirkende kraft som følge af indførelsen af et skærpet vurderingsgrundlag. De 

nye kriterier blev først forelagt Berlingske Gratisaviser i august 2003, og Berlingske Gratisaviser 

har derfor ikke kunnet indrette sig herefter på et tidligere tidspunkt. Af samme grund er det specifikt 

anført i rådsnotatets pkt. 159, at Berlingske Gratisavisers prissætning i perioden juni 2002 til maj 

2003 burde vurderes ud fra indholdet af rådets påbud fra maj 2002.  

Herefter henstår alene spørgsmålet, om rådet burde have iværksat en undersøgelse af, om 

Berlingske Gratisavisers prispolitik i perioden efter pålæggets udløb udgør en overtrædelse af 

konkurrencelovens § 11. Som allerede anført, har rådet ikke fundet grundlag for at undersøge dette 

forhold nærmere og har sluttet denne del af klagen med henvisning til konkurrencelovens § 14, stk. 

1, 3. pkt. Rådet må generelt altid foretage en afvejning af, om en klagers individuelle interesser i, at 

der anvendes myndighedsressourcer på at underkaste et forhold dybdegående undersøgelser, står i 

rimeligt forhold til den samfundsmæssige interesse heri. Efter en sådan afvejning har rådet fundet, 

at klagers interesser er blevet behørigt varetaget ved den bagudrettede kortlæggelse af Berlingske 

Gratisavisers prissætning i perioden fra maj 2002 til maj 2003 og ved Det Berlingske Officins 

fremadrettede tilsagn.  



Rådets beslutning herom kan ikke – ej heller selv om den bl.a. er baseret på et tilsagn fra en 

konkurrent – indbringes for Konkurrenceankenævnet, jf. herved konkurrencelovens § 19, stk. 3. Der 

henvises tillige til Konkurrenceankenævnets kendelse af 19. januar 2004 (NOE Energi A/S mod 

Konkurrencerådet) og principperne i ankenævnets kendelse af 15. november 2001 (Kirudan A/S 

mod Konkurrencerådet).  

Klager har desuden fremført nogle formelle indsigelser vedrørende aktindsigt og høringsfrister. 

Rådet skal hertil bemærke, at disse indsigelser ikke har haft relevans for rådets valg af reaktion i 

sagen, ligesom de i øvrigt ikke bør tillægges betydning ved ankenævnets vurdering af klagers 

påstand. I den forbindelse bemærkes, at klager ved et møde om sagen i Konkurrencestyrelsen den 

22. september 2003, hvor såvel klagers advokat som styrelsens direktion deltog, mundtligt 

tilkendegav, at man ønskede at se det ikke-officielle afsnit af tilsagnet. Konkurrencestyrelsen afviste 

dette under henvisning til, at afsnittet indeholdt forretningshemmeligheder. Det bemærkes videre, at 

Konkurrencestyrelsen på samme møde meddelte klager, at man – såfremt klager ønskede det – ville 

udsætte rådets behandling af sagen med en måned til rådets næste møde i oktober. Klager ønskede 

dog ikke nogen udsættelse og gav i forlængelse heraf personligt fremmøde ved Konkurrencerådets 

behandling af sagen den 24. september 2003. Her var klager atter professionelt repræsenteret ved 

sin advokat, som ”talte klagers sag” uden i øvrigt at fremkomme med formalitetsindsigelser af 

nogen art.  

Henset til at klager har haft mulighed for at få Konkurrencerådets behandling af sagen udsat – 

hvorved bl.a. eventuelle formelle spørgsmål kunne afklares, og i hvilken forbindelse klager kunne 

have valgt at indbringe afslaget på aktindsigt for Konkurrenceankenævnet – er der ikke nogen grund 

til, at Konkurrenceankenævnet ved behandlingen af denne sags hovedspørgsmål – 

Konkurrencerådets afvisning af at udstede et påbud til Det Berlingske Officin – skal tage stilling til 

disse efterfølgende og løst fremsatte indsigelser.  

Sammenfattende bør disse spørgsmål efter rådets opfattelse derfor ikke tillægges betydning i 

nærværende sammenhæng.  

5. Det Berlingske Officins argumentation 

Det Berlingske Officin har anført, at afvisningsspørgsmålet i nærværende sag skal afgøres på 

samme måde som Konkurrenceankenævnets kendelse af 19. januar 2004 vedrørende NOE Energi 

A/S. Sagen er helt analog med sagen om NOE Energis klage over Konkurrencerådets afgørelse af 

26. marts 2003. Det følger af denne kendelses præmisser, at konkurrencelovens § 19, stk. 3, 

sammenholdt med § 14, stk. 1, må forstås i overensstemmelse med bestemmelsens ordlyd, således 

at Konkurrencerådets beslutning efter § 14, stk. 1, om afvisning, ikke kan påklages og behandles af 

Konkurrenceankenævnet.  

Det Berlingske Officin kan endvidere tilslutte sig det af Konkurrencerådet anførte om MetroXpress’ 

adgang til aktindsigt og høringsfrister. Når der henses til, at MetroXpress havde mulighed for at få 

udsat Konkurrencerådets behandling af sagen, og at MetroXpress fik lejlighed til fremmøde ved 

Konkurrencerådets behandling af sagen den 24. september 2003, kan der uden videre ses bort fra 

MetroXpress’ formalitetsindsigelser, der i øvrigt ikke i sig selv ses at kunne begrunde en ophævelse 

af Konkurrencerådets afgørelse af 24. september 2003.  



Endelig har Det Berlingske Officin bestridt, at det skulle følge – udtrykkeligt eller 

forudsætningsvist – af Konkurrencerådets afgørelse af 24. september 2003, at der er konstateret en 

overtrædelse af konkurrencelovens § 11, jf. herved afgørelsens punkt 12. Konkurrencerådet har i 

afgørelsen alene fundet grundlag for at antage, at der forelå en risiko for prisfastsættelse i strid med 

konkurrenceloven. Af samme grund har Konkurrencerådet ikke ved afgørelsen taget stilling til, 

hvordan de variable omkostninger skal opgøres og afgrænses. Det bestrides også, at 

Konkurrencerådet i afgørelsen har defineret de omkostningstyper, der skal anses for variable 

omkostninger. Det er således ikke korrekt, at det i afgørelsen er lagt til grund, at Det Berlingske 

Officin har udøvet predatory pricing i strid med konkurrencelovens § 11. MetroXpress’ principale 

påstand bygger på den forkerte forudsætning, at der er konstateret en overtrædelse af 

konkurrencelovens § 11. MetroXpress kan allerede af den grund ikke få medhold i denne påstand, 

selvom sagen måtte blive admitteret.  

6. Konkurrenceankenævnets bemærkninger 

Konkurrencerådets afgørelse er truffet på rådets møde den 24. september 2003 og meddelt 

MetroXpress ved Konkurrencestyrelsens brev af 20. september 2003. Det er afgørelsen som 

formuleret i brevet, der må anses for truffet på mødet, også selv om selve afgørelsen er noget 

knappere formuleret i det tilrettede sagsreferat fra mødet.  

Uanset formuleringen af brevet og den indeholdte klagevejledning finder Ankenævnet, at realiteten 

i afgørelsen er den, at rådet har valgt ikke at foretage sig yderligere vedrørende den hidtidige 

prissætning som følge af modtagelsen af et tilsagn fra Det Berlingske Officin om den fremtidige.  

I overensstemmelse med det, der er udtalt i ankenævnets kendelse af 19. januar 2003 i sagen NOE 

Energi A/S mod Konkurrencerådet om forståelsen af konkurrencelovens § 19, stk. 3, sammenholdt 

med § 14, stk. 1, 3. pkt., er Konkurrencerådets beslutning herefter en beslutning, som over for 

MetroXpress indeholder en sådan afvisning af at behandle MetroXpress’ klage til 

Konkurrencerådet, at MetroXpress i medfør af § 19, stk. 3, ikke kan indbringe afgørelsen for 

Konkurrenceankenævnet, uanset hvad indsigelserne mod beslutningen støttes på.  

Det bemærkes, at det derfor er en fejl, at der er givet klagevejledning som sket, men at denne fejl 

ikke kan give klageberettigelse i strid med lovens ordning.  

På denne baggrund afvises MetroXpress’ klage.  

Herefter bestemmes:  

MetroXpress Danmark A/S’ klage af 20. oktober 2003 afvises.  

Det af MetroXpress Danmark A/S betalte klagegebyr skal betales tilbage til MetroXpress Danmark 

A/S.  
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